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HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2018
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 3520/ 05.03.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
Adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr. 5286/16.02.2018;
Referatele Direcției Tehnice nr. 3165/28.02.2018 și nr. 3421/02.03.2018;
Referatele Serviciului Monitorizare Lucrari Publice și Guvernanță Corporativă
nr. 3160/28.02.2018, nr. 3395/02.03.2018, nr. 3461 și nr. 3462/05.03.2018;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din
Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2018, conform anexelor nr.1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare” potrivit anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ART.3. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2017 a sumei
de 1.564 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, potrivit
anexelor nr. 1 și 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Economice;
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
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RAPORT
Cu adresa numarul 5286/16.02.2018 Directia de Sanatate Publica Arges
comunica transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociala pe anul 2018, conform filei de buget a
Ministerului Sanatatii nr. FB/368/2018, dupa cum urmeaza:
mii lei
Denumire indicator
Anul
Trim.
2018
IV
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
- prevederi initiale
- prevederi actualizate conform adresei
influente buget

5.080,00
4.474,00
-606,00

875,00
-606,00
-606,00

Prezentam influentele acestor modificari atat la partea de venituri cat si la
cheltuieli in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, in anexele 1 si
2.
Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor
Europene a virat suma de 774 mii lei la sursa de venituri “Subventii de la bugetul
de stat pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala” cod
42.02.65- pentru finantarea obiectivului de investitii “Modernizare pe DJ 725
Stoenesti-Dragoslavele, km 3+313-6+626, in comunele Stoenesti si Dragoslavele”,
obiectiv ce se se deruleaza prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat
conform O.U.G nr. 28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza
Contractului de Finantare nr. 8765/28.04.2015. Influente in cadrul Bugetului de
venituri si cheltuieli sunt prezentate in anexe 1 si 3.

Directia Tehnica solicita, conform Referatului nr. 3421/02.03.2018
suplimentarea bugetului cu suma de 44 mii lei pentru executia lucrarii „Deviere
LEA20 KV de eliberare amplasament pod pe DJ 703 H din Curtea de Arges, jud.
Arges” in cadrul obiectivului „Pod pe DJ 703 H Curtea de Arges (DN 7 C) – Valea
Danului – Cepari, Km 0+597, L=152 m, in Comuna Valea Danului”.
De asemenea, cu Referatul nr. 3165/28.02.2018 solicita alocarea sumei de 28
mii lei pentru lucrarea „Reparatie capitala a instalatiei de utilizare gaze naturale a
imobilului Policlinica Stomatologica, Pitesti, bulevardul Republicii nr. 1”, lucrare
prevazuta in Programul de investitii pe anul 2017. Avand in vedere faptul ca
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor s-a incheiat in urma
Procesului verbal de punere in functiune a instalatiei emis de catre Distrigaz Sud
Retele, respectiv la data de 22.02.2018, propunem alocarea sumei in bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2018.
Cu referatele nr. 3395/02.03.2018, 3461,3462/05.03.2018, Serviciul
Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa solicita alocarea sumei
de 1.186 mii lei pentru achizitionarea unor echipamente si utilaje pentru care au
fost incheiate angajamente legale in anul 2017, iar pentru achitarea lor, propunem
prevederea acestora in Programul de investitii pe anul 2018.
Urmare Referatului nr. 3160/28.02.2018 Serviciul Monitorizare Lucrari
Publice si Guvernanta Corporativa solicita alocarea sumei de 306 mii lei pentru
achizitionarea unui autoturism 8+1 locuri pentru cresterea capacitatii tehnice si a
calitatii serviciilor, cat si pentru reducerea costurilor cu functionarea si intretinerea
Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges .
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, actualizata
cu modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in
baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare… “
Deoarece finantarea cheltuielilor, mentionate mai sus, se face din sectiunea
de dezvoltare, propunem alocarea sumei de 1.564 mii lei din excedentul bugetului
local la data de 31.12.2017, influentele fiind prezentate in Anexele 1 si 3.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1
si 2 si actualizarea “Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse
de finantare” potrivit Anexei nr.3.
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